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 ސާޖަލް ވަނަ 15ދައުރުގެ  ވަނަ ތިން ވަނަ އަހަރުގެ 2015 ޖަލްސާ:

 ވަސް(ދު ބުާރސްފަތި) 2015 ނޮވެންބަރު 12 ތާރީޚު:

 1437 މުޙައްރަމް 30 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  9:09ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

 ގައި  9:51 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 ަގއި  11:00 ފެށި ގަޑި:

 ގައި  11:44 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 ަގއި  13:30 ފެށި ގަޑި:

 13:48 މެންދުރުފަހު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 44އިރާއި ގަޑި  1 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 75 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މުޙައްމަދުމަސީޙު هللا ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

  

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 

 ދުޢާ  (1)

o "ومن وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل الرحيم، الحمد الرحمن هللا بسم 

 "މަޖިލިސް ފެށުނީ - وااله
 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ  (2)

o  ީމެންބަރުން 27މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވ  

 

 އިޢުލާނުކުރުން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

  ް3.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o :ު2015/3/15/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރ  
 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  (4)

  ް4.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o ްދުވަހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުްނތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮްތ އިޢުލާންކުރެއްވުނ 

 

  ީކޮމިޓީއިޖްތިމާޢ 

 

  ް4.2އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވިފައިވާ  ,ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  128ގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ރައްޔިތުން 

 އެ ކޮމިޓީގެ  ،ނޑަށް އަންގަވާފައިވާތީކަނޑައަޅުއްވައި އަޅުގަ މައްސަލައެއް އެ ކޮމިޓީއަކުން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި 

 އްވުން ކުރެ އްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިޢުލާން ވަނަ މާ  128މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ،ސުންގަޑި

 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ

 ސުންގަޑި  ބިލު 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،  .1
އިޞްލާޙު އަށް ( މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު ) 2011/17ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ގެނައުމުގެ ބިލު 

 2015 ނޮވެންބަރު 26

 
 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ( 5)
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  ާ5.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

ވަނަ  2016ގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ، ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  96ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ން އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަެޖޓް ހުށަހެޅު

 2016  ަފިނޭންސް  އޮފް  ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ މަޖިލީހަށް  ބަޖެޓް  ދައުލަތުގެ  ލަފާކުރާ  އަހަރަށް  ވަނ 

 ޖިހާދު  هللاޢަބްދު  އަލްފާޟިލް  ޓެރެޜަރީ  އެންޑް 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (6)

  ާ6.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o  ުނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  78/69ޤާނޫނު ނަންބަރ )ކަ

  ބިލު، އިޤްތިާޞދީ ކޮމިޓީން ދިާރސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 ެބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއްނުވޭ  އ 

 ެކުޑަހުވަދޫ ،އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު އ 

 ުުޢާމިރ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ

 ާއެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި އެއްވެސް މެންބަރެއް ވާހަކަނުދައްކަވ 

 

  ާ6.2 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  98/20ގާނޫނު ނަންބަރު 

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 ެބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއްނުވޭ  އ 

 ެކުޑަހުވަދޫ ،މުޤައްރިރުނައިބު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ  ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު އ 

 ޢާމިރު  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ

  ިމެންބަުރން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 12އެކިފަހަރު މަތިން، އެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު  .1

 هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު .2

 ޖަީމލް ޢުޘްމާން  ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު .3

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .4

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިަޞލް ނަސީމް .5

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް  .6
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 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .7

 )ދެަވނަ ފުރުަޞތު(هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްުދލްބާރީ ޢަބްދު .8

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .9

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު   .10

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުްލޣަފޫރު މޫސާ  .11

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ  .12

 

  ާ6.3 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

)އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އަްށ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، އިްޤތިޞާދީ  2009/5ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 ެބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއްނުވޭ  އ 

 ެކުޑަހުވަދޫ ،ނައިބު މުޤައްރިރުއިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ  ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު އ 

 ޢާމިރު  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ

 ާއެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި އެއްވެސް މެންބަރެއް ވާހަކަނުދައްކަވ 

 

 

  ާ6.4 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކުގެ މެްނަބރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވުމާބެހޭ ބިުލ، 

 ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުއިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން 

 ެބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއްނުވޭ  އ 

 ެކުޑަހުވަދޫ ،ނައިބު މުޤައްރިރުއިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ  ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު އ 

 ޢާމިރު  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ

  ިވާހަކަދެއްކެވި؛މެންބަރު  1އެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .1

 

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ( 7)

  ާ6.1 :އައިޓަމް  އެޖެންޑ 
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o ޭގާޫނުނ ނަންބަރު  ،ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ނިހާްނ ޙުސައިންމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ވިލިމާލ

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާ ބެހޭ ާގނޫނު) 78/69 ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު ކޮމިޓީން ( އަކަ

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛މެދު  ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާ

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  59 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  55 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  2 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  55 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  28 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

 

  ާ6.2 :އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 

o ާ98/20ގާނޫނު ނަންަބރު  ،ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވ 

ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަިއ ށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ( އަދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާ ބެޭހ ގާނޫނު)

 ؛ވޯޓަށް އެއްސެވުން ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުާމމެދުނިންމެވި 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  59 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  57 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު  1 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  57 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  29 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި ފާ * 
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o ާ2009/5ގާނޫނު ނަންބަުރ  ،ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފައިވ 

ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިުލ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިްނމެވި ގޮތަށް ( އައެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާޫނނު)

 ؛ވޯޓަށް އެއްސެވުންފާސްކުރެއްވުމާމެދު 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  59 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 މެންބަރުން  55 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  3 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  55 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  28 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ހެއްނުވި * ފާ 
 

 

o  ެވަަނ މާއްދާގެ )މ(ގެ ދަށުން ބިުލ އަނބުރާ  85މިގޮތަށް ފާސްނުވުމާ ގުިޅގެން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގ

 ؛އެއްސެވުން ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވާލަން ފެނޭތޯ ބެލުމަށް ވޯޓަށް

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  58 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  53 ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް 

 މެންބަރުން  2 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު  1 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  55 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  28 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

  ސްވި * ފާ 

o ެރިޔާސަުތން ނިންމެވި ކަމުަގއި ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުވިއްޖެ އ 
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o ުއޭޝިއަން  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޚަލީލްهللا ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނިލަންދޫ ާދއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަްބދ

ކޮމިޓީން  ،ދިވެހިރާއްޖެ ވުމާ ބެހޭ ބިލުމެްނބަރަކަްށ ބޭންކުގެ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓުމަންޓް

ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނނަށް ެފނިވަޑައިގަންނަވާ 

 ގޮތަކަށް 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  59 ޢަދަދު:ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން  57 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  57 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  29 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 

 

 

 .ިޖަލްސާގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 

 

 


